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Kendelse afsagt af fredningsnævnet for Ribe amt

den 3. oktober 1956 er

FULDTUD CITERET I OFN. K AF 3/3 1958
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OVEIlFh.cDNlNGSNÆVNBTS K~NDELSESPh01'Ol\.OL.--~--------------~---------------.----.
År- 1958, den 3. marts, afsagde overfredningsnævnet på grund-

lag af mundtlig og skr-iftlig votering føleende
k e TI d e l s e

i sagen nr. 1244/56 vedrørende fredning af matr. nr. lq af Sjelbor[
by, Hostrup sogn.

I den af fredningsnævnet for hibe amt den 3. oktober 1956
afsagte kendelse hedder- det:

"I juli 1954 rettede ejelen af strandgrunden matr. nr. lq Sjel,
bOl'g, Hostrup sogn, fhv. overlærer Anton Dalhøj, Es1:'jerg,henven-
delse til fredningsnævnet for at opnå dispensation fx'a bestemmel-
serne i naturfredning8lovens § 25 stk. l, hvorefter han ville
sælge grunden. Der blev i 1929 opfltH-tet sommerhus på grunden, men
dette blev n8drevet i 1944 af de tYRke besættelsestropper. Under
hensyn hertil inds tillede fredningsnævnet, at o en a nf'!;clgte dispen-
sation blev givet. Alslev-Hostrup sogneråd anbefalede ligeledes,
at der tlev givet dispensation. Statsministeriet sendte sagen til
Naturfredningsrådet til udtalelsu. E.Bdet fik interesse for at
søge gr-unden fredet. Allerode i 1932 havde der været rejst en
fredningssaG, der ikke blev gennemført. Rådet henviser til, ~t
grunoen ligger p:3.det højeste punkt på den iøvrigt ubebyggede
skrænt mellem Sjelborg og Hjerting. Kysten er på det pågældendo
sted en ca. 20 m hoj udskridende skrænt. Der er en meget smuk
udsiGt til alle Gider fra grunden, og rådet finder det meget
0!H'koligt, om grunden kunne blive friholdt for bebygi:Sels(;og h,::m-

lig6e med adgang for offentligheden.
Efter at fredningsnævnet havde taget grunden m~d omgivelser

i øjesyn, bestemt8 nævnet sig til at søge fredningssag rejst,
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idet man kunne tiltræde det fra Naturfredningsl~dets side frem-
førte. I et den 6. oktober 1955 afholdt ~~de, hvori ejeren deltog,
tilbød ejeren, efter at man havde drøftet sp0rgsmålet om purcellens
værdi, at lade parcellen frede mod en godtgørelse af 2.000 kr.,
således at den ikke må bebygges, hvorhos der skal være fri og
uhindret adgang for almenheden. Ejerens tilbud var dog betinget
af, at han fritoges fOT at beta.le ejendomsskatter af parcellen.

Fredningsnævnet har modtaget det af ejeren fremsatte tilbud,
idet det har besluttet at frede det ommeldte areal, s81edes at
dette skal henligge i sin nuværende tilstand og ikke m8 bebYI::L>;s,
hvorhos der skal være fri og uhindret adgang for almenheden.
Ejeren fritages for at betale ejendomsskatter af parcellen, der
ikke er behæftet med puntegæld.

Erstatningen til ejeren, 2.000 kr., udredes med 2/3 af stats-
kassen og med 1/3 af amtsfonden. Bel~bet forrentes med 5% p.a.
fra den 6. oktober 1955, til betaling sker."

Konklusionen er sBlydende:
"Strandgrunden matr. nr. lq Sjelborg, Hostrup sogn, bør fredes

som foran bestemt. Erstatningen til ejeren udredes med 2/3 af
statskassen og 1/3 af amtsfonden."

Kendelsen er i henhold til naturfredningslovens § 19, stk. J,
forelagt overfredningsnævnet.

Det er oplyst, at ovel'lærer Dalhøj er afgået ved d.Jden i
august 1956, og at hans søn, direktør Børge Dalhøj, boende ~TIgvej
4, Odense, nu ejer det omhandlede areal.

Overfr'edningfmævnet har' den 3. juli 1957 tesigtiget arealet.
Det konsta ter'edes, at der var uhindret adgang til arealet ad en
sti langs klin ten, som fører over g:h'dejer Martin Hansens ejendom
matr. nr. Id af Sjelborg by, Hostrup sogn. Gårdejer Martin Hansen
udtalte unoor Bstedsmødet, at han intet har imod, at der i kendel-
sen optages 0n bestemmelse om adgang for offentligheden til areu-
let ad denne sti.

Overfredningsnævnet har opnået enighed med Alstrup-Hostrup
sognel'8.dom, at kommunen overtager det fredede areal, og ejer'en,
direktør Børge Dalhøj, har tiltrådt dette mod den i frednings~en-
delsen fastsatte erstatning.

Overfredningsnæ\~et kan iøvrigt tiltræde kendeIsens bestemme~-
ser',dog at bestemmelsen om, at ejeren f:citCif;esfor at betale
ejendomsskutter af parcellen ikke har hjemmel i naturfredningsloven
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og sAledes mA udg~, og at erstatningsudgiften bør udredes af
statskassen og hibe amtsfond hver med halvdelen. Et kort nr.
Rib. 105 visende grænserne for det fredede areal er vedhæftet
nærværende kendelse.

T h i b e s t e ru m e s :
Den af fredningsnævnet for Ribe amtsr4dskreds den 3. oktober

1956 afsagte-kendelse vedrørende fredning af matr. nr. lq af
Sjelborg by, Hostrup sogn, stadfæstes med de af det foranst8onde
f~lgende ændringer.

Der tillægges almenheden ret til adgang til det fredede areal
ad den over matr. nr. Id af Sjelborg by, Hostrup sogn, langs
klinten førende sti.

l erstatning udbetales der direktør Børge Dalhøj, Engvej 4,
Odense, 2.000 kr'. med renter 5/0p.a. fra ~en 3. oktober 1956 at
regne,til betaling ske~.

Erstatningen udredes med halvdelen af statskassen og halvlelen
af 1ibe arutsfond.

Nær'værende kendelse vil vær'e a t tinglyse som adkomst for
Alslev-Hostrup kommune til matr. nr. lq af Sjelborg by, Hostrup
sogn.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

~ ~ JC-/?fl:l~
F. a-iage

overfredningRnævnets sekretær
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